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 ٩٨ فروردین ١٤  عید مبعث و والدت حرضت نرجس خاتون (س) ی بهخط

بر آفریدگار زمان، خالقی که اراده فرمود تا جهان را از نوری افزون بر نور دیگر  سالم

�ود که خود  یا معجزهدریافت  ی آمادهخویش را  ی یدهبرگز ی ینهسپس  سازد، مند بهره

نامش را انتخاب فرموده و دستور به خواندنش را صادر فرمود. بخوان به نام 

متام معجزات  دار یراثمپروردگارت که خلق کرد انسان را از خون بسته. خونی که 

در پیشگاهت حارض  ها امت الهی است. بخوان، آنچه در سینه داری را بر زبان بیاور تا

خوانده شدگان به محرضش زمان هستی. الشوند و گواهی دهند که تو پیامرب آخر 

 فرزندش را در آغوش گرفت و فرمود:(س)  آدمرسیدند. حرضت 

اینک انتظارم پایان یافت و من آخرین نام را به فرشتگان عرضه کردم. آنان با شنیدن 

ن اعالم دارند جز آنچه پروردگارشان به آنان نامت به سجده درآمدند تا به همگا

پیش آمد؛ ای فرزند بهرتین خلق  (س) حرضت یعقوب بیاموزد دانش دیگری ندارند.

بر خاندان من خواهد  در رسالتم به جانشینم اندیشیدم که چگونه میراث ها سال ،خدا

 تا انتظار معنای خویش را گم کند. گیرم یماینک فرزندم را در آغوش  ،بود

آس�نی ندایی را زمزمه  یها کتاب. اند شدههمگان به ضیافت قرآن کریم خوانده 

متام  ی کنندهمبعث زنده آمد تا مادر معجزات الهی شود.  الکتاب ام. اینک دنکن یم

ماه  ی جمعهادیان الهی است. ادیانی که همواره منتظر آخرین فرمان بودند. آخرین 

 انتظارهادیگری به  ی معجزهرجب منتظر است تا بار دیگر قلب زمان گشوده شود و 

از بین برود و آخرین فرمان  ها باطلپایان دهد. تاج رسالت در جهان نورافشانی کند. 

ج�لش ظاهر شود تا  »یننؤمِ مُ م نتُ ن کُم اِ کُ لَ  یرٌ خَ  هاللّ  یةقبَ « الهی در زمان جاری شود.

 ی وعده: منم آن فرماید یمهمگان معجزات متام پیامربان را در ندایش بشنوند که 

مشاهده  اش یبزرگشیرین قرآن کریم، پس به سویم بشتابید تا امانت جانتان را در 

 :. برای فرج این امانت الهی فریاد کنیددکنی
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